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مؤلفان و  قانون حقوق  با  این كتاب مطابق  نشر  و  كلیه حقوق چاپ 
مصنفان مصوب سال ۱۳4۸ برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به 
نشر نوآور مي باشد. لذا هرگونه استفاده از كل یا قسمتی از این كتاب 
)از قبیل هر نوع چاپ، فتوكپی، اسکن، عکس برداری، نشر الکترونیکی، 
فایل  فیلم  دی وی دی،  سی دی،  اینترنتی،  صورت  به  انتشار  نوع  هر 
ممنوع  نوآور  نشر  از  كتبی  اجازه  بدون  غیره(  و  تصویری  یا  صوتی 
بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار مي گیرند. 
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لطفاً جهت دريافت الحاقات و اصالحات احتمالی اين كتاب به سايت انتشارات نوآور مراجعه فرمايید.
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خواننده فرهیخته و بزرگوار
نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدرداني از اعتماد شما به کتاب های این انتشارات، به استحضارتان می رساند که همکاران این 
انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه هاي مختلف آماده سازی و نشر کتاب، تمامي سعي و هّمت خود را براي ارائه 
کتابي درخور و شایسته شما فرهيخته گرامي به کار بسته اند و تالش کرده اند که اثري را ارائه نمایند که از حّداقل هاي استاندارد 
یك کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کيفيّت شکلی و ساختاری آن، برخوردار باشد.
با این  وجود، علی رغم تمامی تالش های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال 
در کار وجود دارد و هيچ اثري را نمی توان الزاماً مبّرا از  نقص و اِشکال دانست. از سوی  دیگر، این انتشارت بنابه تعّهدات 
حرفه ای و اخالقی خود و نيز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسّلم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به ویژه 
از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب های منتشره خود آگاه شده و آن ها را در چاپ ها 

و ویرایش های بعدی آن ها رفع نماید.
 لذا در این  راستا، از شما فرهيخته گرامي تقاضا داریم درصورتي که حين مطالعه کتاب با اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي 
شکلی یا محتوایي در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده اید پس از اتمام مطالعه، کتاب 
ویرایش شده خود را با هزینه انتشارات نوآور، پس از هماهنگي با انتشارات، ارسال نمایيد، و نيز چنانچه اصالحات خود 
را بر روی برگه جداگانه اي یادداشت نموده اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگه مزبور را با ذکر نام و شماره تلفن تماس 
خود به ایميل انتشارات نوآور ارسال نمایيد، تا این موارد بررسی شده و در چاپ ها و ویرایش های بعدی کتاب اِعمال و 

اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کيفي، شکلی و ساختاری آن گردد.
نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعّهدانه و مسئوالنه شما خواننده فرهيخته و گرانقدر، به منظور تقدیر و تشّکر از 
این همدلي و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتي که اصالحات درست و بجا باشند، متناسب با ميزان اصالحات، به رسم 
ادب و قدرشناسی، نسخه دیگری از همان کتاب و یا چاپ اصالح شده آن و نيز از سایر کتب منتشره خود را به عنوان 
هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال مي نماید، و درصورتي که اصالحات تأثيرگذار باشند در مقّدمه چاپ بعدي کتاب 

نيز از زحمات شما تقدیر مي شود.
همچنين نشر نوآور و پدید آورندگان کتاب، از هرگونه پيشنهادها، نظرات، انتقادات و راه کارهاي شما عزیزان در راستای 

بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کيفي و علمي آن صميمانه و مشتاقانه استقبال مي نمایند.
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آزمون  ... تأسیسات برقي آذرماه ۱۳۹۲������������������������������������������������������������������������������� ۲۲۹
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي آذرماه ۹۲��������������������������������������������������������� ۲۳۹
۲47 ������������������������������������������������������������������������ آزمون  ... تأسیسات برقي خردادماه ۱۳۹۳
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي خردادماه ۹۳��������������������������������������������������� ۲۵۵
آزمون  ... تأسیسات برقي آبان ماه ۱۳۹۳������������������������������������������������������������������������������ ۲64
۲7۲ ������������������������������������������������������� پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي آبان ماه ۹۳
آزمون  ... تأسیسات برقي مردادماه ۱۳۹4�������������������������������������������������������������������������� ۲۸۲
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي مرداد ۹4����������������������������������������������������������� ۲۹۰
آزمون  ... تأسیسات برقي بهمن ماه ۱۳۹4�������������������������������������������������������������������������� ۲۹۸
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي بهمن ماه4۹������������������������������������������������������ ۳۰7
آزمون  ... تأسیسات برقي شهریورماه ۱۳۹۵��������������������������������������������������������������������� ۳۱۸
۳۲6 ������������������������������������������������ پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي شهریورماه ۹۵
آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( اسفندماه ۱۳۹۵���������������������������������������������������� ۳۳6
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( اسفندماه ۹۵����������������������������� ۳4۲
آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( اسفندماه ۱۳۹۵������������������������������������������������� ۳۵۱
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( اسفندماه ۹۵��������������������������� ۳۵۹
آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( مهرماه ۱۳۹6���������������������������������������������������������� ۳6۸
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( مهرماه ۹6����������������������������������� ۳74
آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( مهرماه ۱۳۹6������������������������������������������������������� ۳۸۰
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( مهرماه ۹6��������������������������������� ۳۸۸
آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( اردیبهشت ماه ۱۳۹7����������������������������������������� ۳۹7
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( اردیبهشت ماه ۹7������������������� 4۰4
آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( اردیبهشت ماه ۱۳۹7��������������������������������������� 4۱۳
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( اردیبهشت ماه ۹7����������������� 4۲۲
آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( بهمن ماه ۱۳۹7���������������������������������������������������� 4۳۳
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( بهمن ماه ۹7������������������������������ 44۰
آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( بهمن ماه ۱۳۹7�������������������������������������������������� 447
4۵6 ����������������������������� پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( بهمن ماه ۹7
464 ��������������������������������������������������������� آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( مهرماه ۱۳۹۸
47۲ ���������������������������������� پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )نظارت( مهرماه ۹۸
آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( مهرماه ۱۳۹۸������������������������������������������������������� 47۹
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي )طراحی( مهرماه ۹۸��������������������������������� 4۸۹
كلید واژه ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4۹۸
۵۰۳ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ منابع و مآخذ 

نكات مهم و كلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان

۱- استانداردها، تعاریف و فرمول ها������������������������������������������������������������������������������������������ ۱4

۲- انشعابات برق����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ۱6

۳- ایمنی و اتصال زمین������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ۱۹

۲7 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 4- منابع تامین انرژی الکتریکی 

۵- هادی های انتقال انرژی وسیگنال������������������������������������������������������������������������������������� ۳۱

6- تجهیزات حفاظت و كنترل��������������������������������������������������������������������������������������������������� ۳6

7- محاسبات اتصال كوتاه�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4۲

۸- جبران سازي توان راكتیو��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

۹- سیستم روشنایي��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4۸

۱۰- سیستم های جریان ضعیف���������������������������������������������������������������������������������������������� ۵۲

۱۱- آسانسور و پلکان  برقي���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6۲

آزمون های ورود به حرفه مهندسان تأسیسات برق

آزمون  ... تأسیسات برقي بهمن ماه ۱۳۸۳����������������������������������������������������������������������� 7۰
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي بهمن ماه ۸۳������������������������������������������������� ۸۰
آزمون  ... تأسیسات برقي آذر ماه ۱۳۸4����������������������������������������������������������������������������� ۸۹
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي آذر ماه ۸4������������������������������������������������������� ۹7
آزمون  ... تأسیسات برقي شهریور ماه ۱۳۸6���������������������������������������������������������������� ۱۰6
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي شهریور ماه ۸6������������������������������������������ ۱۱6
آزمون  ... تأسیسات برقي اسفندماه ۱۳۸7�������������������������������������������������������������������� ۱۲4
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي اسفندماه ۸7���������������������������������������������� ۱۳۱
آزمون  ... تأسیسات برقي خردادماه ۱۳۸۹�������������������������������������������������������������������� ۱4۱
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي خردادماه ۸۹���������������������������������������������� ۱۵۰
آزمون  ... تأسیسات برقي اسفندماه ۱۳۸۹�������������������������������������������������������������������� ۱۵۹
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي اسفندماه ۸۹����������������������������������������������� ۱66
۱7۸ �������������������������������������������������������������������������� آزمون  ... تأسیسات برقي آذرماه ۱۳۹۰
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي آذرماه ۹۰����������������������������������������������������� ۱۸7
آزمون  ... تأسیسات برقي شهریورماه ۱۳۹۱����������������������������������������������������������������� ۱۹۹
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي شهریورماه ۹۱������������������������������������������� ۲۰4
آزمون  ... تأسیسات برقي اسفندماه ۱۳۹۱�������������������������������������������������������������������� ۲۱۲
پاسخنامه آزمون  ... تأسیسات برقي اسفندماه ۹۱���������������������������������������������� ۲۲۰



با عنایت خداوند متعال و استقبال داوطلبین آزمون ورود به حرفه مهندسان از كتاب تشریح كامل سؤاالت 
آزمون هاي نظام مهندسي در رشته تأسیسات برقي پس از دریافت نقطه نظرات خوانندگان محترم و 
همچنین حل سؤاالت در كالس  هاي آمادگي آزمون، هم اكنون ویرایش جدید كتاب بر اساس آخرین 

نسخه قانون نظام مهندسی و مباحث مقررات ملي ساختمان به عالقمندان محترم ارائه مي گردد.

پاسخ به سؤاالت كاماًل تشریحي و با ذكر منابع، مآخذ و نکات مربوطه بوده و شامل آزمون هاي برگزارشده 
از سال ۱۳۸۳ تا آخرین آزمون مي باشد. به دلیل تغییر محتوای تعدادی از مباحث مقررات ملی ساختمان، 

آزمونهای قبل از سال ۱۳۸۳ از كتاب حذف گردید.

الزم به ذكر است تعدادی از سؤاالت آزمون ها به دلیل تغییرات در متن مقررات ملی قابل حل نبوده و به 
جای آن ها سؤاالتی مشابه طراحی و در ادامه سؤال ذكر شده است�

یادآوری می شود كتاب های شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي تأسیسات برقي صالحیت طراحی و 
صالحیت نظارت و اطالعات عمومی تأسیسات برقی و الزامات آن كه مطالب مورد نیاز مربوط به سؤاالت 
آزمون ها بطور كامل ارائه شده است بعنوان مکمل این كتاب در دسترس داوطلبین گرامي قرار گرفته است.

اميد است داوطلبين و خوانندگان گرامي همچون گذشته نظرات و پيشنهادات خود را جهت افزايش 
كيفيت كتاب از طريق پست الکترونيکی Info@noavarpub.com  و pforoughi@yahoo.com  به مؤلف 

متذكر گردند تا در چاپ های بعدی كتاب لحاظ گردد.

در پايان از زحمات و تالش هاي مجدانه مديريت و كاركنان انتشارات نوآور به ويژه آقای محمد رضا نصيرنيا 
و كليه كسانی كه با ارائه نظرات و پيشنهادات باعث افزايش كيفيت مطالب كتاب شده اند صميمانه تشکر 

و قدرداني مي گردد.

پرويز فروغي



در سال هاي اخیر، شاهد رشد چشمگیر متقاضیان و داوطلبان شركت در آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان )جهت اخذ 
پروانه اشتغال پایه سه(، كه اصطالحاً آزمون های نظام مهندسی نامیده می شوند، هستیم. این آزمون برای رشته های هفت گانه 

عمران، معماري، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، ترافیک، شهرسازی و نقشه برداری برگزار می شود.
قبولی در آزمون نظام، مزایای فراوانی برای مهندسان به همراه داشته، و فرصت هاي شغلی زیادی را برای آنان فراهم خواهد كرد. 
مهندسان، با قبولی در این آزمون، می توانند پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت كرده و 
به عنوان كارشناس ذیصالح و ُمجاِز سازمان نظام مهندسی در هر یک از صالحّیت های »طّراحي، اجرا و نظارت« بر ساختمان ها فّعالّیت 
نمایند. از مزیت های داشتن پروانه اشتغال به كار مهندسی، تخصیص یک شماره خاص در نظام مهندسی است كه شخصیت حقیقی 
مهندسان را در رشته مربوطه به شخصیت حقوقی تغییر و ارتقاء می دهد. افرادی كه دارای پروانه اشتغال باشند، می توانند در كارهای 
تجاری و خدماتی از قبیل تأسیس شركت و دفاتر مهندسی اقدام نمایند و یا از امتیاز سهمیه خود در شركت های قانونی بهره مند گردند.

آزمون نظام مهندسی در هر سال دو بار، توّسط دفتر امور مقّررات ملّی ساختمان، و با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان 
كشور و توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هفت رشته اصلی مرتبط با ساختمان برگزار می شود.

مهندساِن دارای مدرك مهندسی در هر یک از رشته های عمران، معماري، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی، ترافیک، شهرسازی 
و نقشه برداری، بعد از گذشت ۳ سال از مدرك كارشناسی یا ۲ سال از مدرك كارشناسی ارشد و یا ۱ سال از مدرك دكترای خود و 

نیز عضویت در سازمان نظام مهندسي، ُمجاز به شركت در این آزمون ها خواهند بود.
در برخی از رشته ها از جمله مهندسی عمران، پروانه اشتغال به كار در سه بخش اجرا، محاسبات و نظارت وجود دارد كه برای هر 
كدام از آنها آزمونی جداگانه برگزار می گردد و هر كدام از مهندسین با قبولی در هر یک از این آزمون ها پروانه اشتغال به كار پایه ۳ 

در آن بخش را دریافت می كنند كه حدنصاب قبولی در كلیه رشته ها، ۵۰ درصد كل نمره می باشد.
برای شركت در آزمون شما باید در موعد مقرر به سایت سازمان مقررات ملی ساختمان مراجعه و ثبت نام كنید. در زمانی كه اعالم می شود 
به سایت مراجعه و تائیدیه ثبت نام خود را از سازمان نظام مهندسی دریافت كنید .و در زمان مقرر پرینت كارت ورود به جلسه را بگیرید.

كسانی كه مدرك كارشناسی ناپیوسته دارند چنانچه مدرك كاردانی آنها مرتبط با مهندسی همان رشته باشد هر ۵ سال سابقه كار با مدرك 
كاردانی معادل یک سال كارشناسی محاسبه می شود. حداكثر تا ۱۰ سال سابقه كاردانی معادل دو سال سابقه كارشناسی در نظر گرفته خواهد 
شد. همگي این موضوعات را از واحد عضویت سازمان خود سؤال كنید و مطمئن شوید مدرك كاردانی شما با كارشناسی مرتبط هست یا خیر.

الزم است بدانید كه به غیر از رشته معماري صالحیت طراحي، سایر آزمون ها همگي به صورت تستي برگزار مي شوند. شما باید به 
تعداد 6۰ سؤال پاسخ بدهید. هر كس كه حداقل به ۵۰ درصد سؤاالت، پاسخ صحیح بدهد، قبول مي شود یعنی حداقل باید به ۳۰ 
سؤال، پاسخ صحیح داده شود. در ضمن برای جلوگیری از پاسخ های شانسی و تصادفی، هر پاسخ اشتباه، یک سوم، نمره منفی دارد.

در سازمان نظام مهندسی، پایین ترین درجه پروانه اشتغال به كار پایه ۳ می باشد كه مهندسانی كه دارای این پروانه باشند طبق 
ماده۱۱ آیین نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، پس از گذشت 4 سال می توانند از پایه ۳ به پایه ۲ و پس از گذشت 
۵ سال دیگر از پایه ۲ به پایه ۱ ارتقاء پیدا كنند. طریقه ارتقای پایه در پروانه اشتغال به این صورت است كه افراد دارای پروانه اشتغال 
پایه ۳ در یک سری كالس ها و دوره ها شركت كرده و در یک آزمون داخلی امتحان می دهند كه به شرط قبولی در آن آزمون و حضور 

در كالس ها و گذ شت زمان كافی می توانند ارتقاء پایه داشته باشند.
بهتر و ارجح آن است كه داوطلبان، در هر نوبت آزمون، تنها در یک صالحّیت )یعنی یکی از صالحّیت های طّراحی، نظارت و اجرا( ثبت نام 
و شركت نمایند، و تمامی سعي و توان خود را براي قبولي در آن صالحّیت متمركز كنند تا انشاءاهلل در هر نوبت، با یک بار آزمون و قبولي در 
آن، هم در هزینه ها و هم در زمان خود صرفه جویي نمایند، و شانس قبولی خود را نیز افزایش دهند. مباحث مقّررات ملّی، و نیز سایر منابع و 
كتب ذكر شده به  عنوان مواد آزموِن هر رشته و صالحّیت، در وبگاه دفتر امور مقّررات ملّی ساختمان به آدرس www.inbr.ir اعالم مي شود.

نظام  آزمون  منابع  مطالعه  و  تهّیه  در  كنند.  تهّیه  كامل  به  طور  را  منابع  این  تمامی  گرامی،  داوطلبان  كه  توصیه می شود  اكیداً 
مهندسی، نباید هیچ یک از منابع را از قلم انداخت و هیچ مبحثی را نیز نباید دست كم گرفت. باور داشته باشید كه در این آزمون ها، 
حّتي یک تست هم می تواند سرنوشت ساز باشد. با حذف هر یک از منابع و مباحث، به طور تقریبي حّداقل دو تا سه تست را از دست 
خواهید داد. بنابراین، از تمامی منابع آزمون ها به  خوبی استفاده نمایید. حتماً همه آنها را تهّیه، مطالعه و برچسب گذاری كنید. با 
برنامه ریزی دقیق و نیز بدون جا انداختن هیچ یک از مباحث و منابع، شانس موّفقّیت خود را به  میزان زیادی افزایش مي دهید.

راهنمای جامع چگونگی كسب آمادگی جهت  شركت در آزمون های نظام مهندسی



همان گونه كه مي دانید، كلّّیه آزمون هاي ورود به حرفه مهندسان)جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسی(، به صورت 
كتاب ْباز )open book( هستند، و شما مي توانید به هر تعداد كه الزم می دانید با خود، كتاب، جزوه، خالصه  برگ و نظایر آنها 

را به همراه داشته باشید. اكیداً به خاطر داشته باشید كه استفاده از تلفن همراه و تبلت در این آزمون ها ممنوع و غیرمجاز است. 
ولي استفاده از ماشین حساب اختیاری است.

تک تک  براي  باید  حتماً  حتماً  كه  كنید  توجه  اّما  باشید،  داشته  همراه  به  آزمون  جلسه  در  را  خود  نیاز  مورد  كتاب هاي  تمامي 
كتاب هایي كه در جلسه آزمون همراه دارید، برنامه ریزي و استراتژي مشّخص و سودمندی داشته باشید، وگرنه ممکن است كه تعداد 

زیاد كتب و منابع، بدون داشتن استراتژي و برنامه، در بسیاری از اوقات باعث اتالف وقت شما شود.
داوطلبان شركت در آزمون های نظام مهندسی را می توان اغلب )و نه تماماً( به دو گروه اصلی دسته بندی كرد:

گروه اّول داوطلبانی هستند كه می خواهند فقط با استفاده از كتب و منابع، همراه با كتاب های كلیدواژه، ولی بدون مطالعه الزم، 
در آزمون شركت نمایند.

گروه دّوم داوطلبانی هستند كه از وحشت این امر كه چگونه این همه كتاب را مطالعه نمایند، و نیز بنا به این دلیل كه می گویند ما 
فرصت نمی كنیم تمامی این كتب و منابع را در این زماِن كِم چند ماهه به طور كامل و خوب مطالعه نماییم، از تهّیه و خرید تعدادی 

از كتب و منابع مربوط به آزمون صرف نظر می كنند.
عقیده ما بر این است كه هر دو گروه فوق، هر یک به  نوعی، دچار اشتباه و خطا در نحوه تصمیم گیری و نوع نگرش به چگونگی 
آمادگی برای آزمون هستند. البته این یک واقعیت است كه اغلب داوطلبان این آزمون ها، به دلیل شاغل بودن، زمان و فرصت بسیار 
كمی برای مطالعه دارند و از سوی دیگر نیز، دوری چند ساله آنها از محیط دانشگاهی، تا حدودی از آمادگی و شرایط مطلوِب زمان 
دانشجویی شان كاسته است. با این  وجود، می باید توّجه داشته باشید كه از یک سو، بدون مطالعه الزم، شانس قبولی در آزمون بسیار 
پایین می آید، و از سوی دیگر نیز صرف نظركردن از تهّیه بعضی از كتب و منابع، به دلیل كمبود وقت یا حوصله برای مطالعه، به این 
معنی است كه با كنار گذاشتن هر كتاب یا منبع، حّداقل ۲ تا ۳ سؤال را از دست خواهید داد. پس، بهتر آن است كه كلّّیه مباحث 

و منابع آزمون را به  طور كامل تهّیه كنید.
به این نکته بسیار مهم نیز توّجه داشته باشید كه همگی منابع الزاماً نیاز به مطالعه كامل ندارند )البته این گفته برای آنانی است كه 
فرصت كمتری برای مطالعه دارند، وگرنه مطالعه كامل تمامی كتاب ها مسلّماً مفیدتر و بهتر است، ولی این واقعّیت را نمی توان انکار 
كرد كه عماًل تعداد زیادی از داوطلبان، به دلیل اشتغال به كار و كاهش آمادگی در مقایسه با زمان دانشجویی، این فرصت را ندارند(. 
شما می توانید با استفاده همزمان و توأم از كتاب ها و منابع آزمون )كه كمتر نیاز به مطالعه دارند(، همراه با كتاب های كلیدواژه، به 
بسیاری از سؤاالت آزمون پاسخ دهید. مثاًل برای »رشته معماری، صالحّیت اجرا« نیازی نیست كه كتاب »نظام فّنی و اجرایی كشور« و 
كتاب هایی از این نوع را الزاماً به طور كامل مطالعه كنید. حّتی اگر این مطالعه را هم انجام دهید، به دلیل این كه فرصت مرور آنها را 
ندارید و مطالب به حافظه موّقت ذهنتان منتقل می شوند، پس از گذشت یک هفته، به احتمال زیاد، بیشتر مطالب را فراموش خواهید 
كرد، مگر مواردی را كه برای خود نُت برداری یا برچسب ُگذاری كرده باشید. بنابراین، باز هم تأكید می كنیم كه الزاماً نیاز به مطالعه 
كامل همه كتاب ها و منابع آزمون را ندارید، و فقط كافی ا ست هر یک از این نوع منابع و كلیدواژه مربوط به آن ها را تهّیه نمایید. شما 
با استفاده صحیح از كتب كلید واژه، به احتمال زیاد به پاسخ صحیح سؤال می رسید. گفتیم: »به احتمال زیاد«، زیرا تشخیص كلیدواژه 

صحیِح سؤال برای یافتن پاسخ، بسیار حائز اهّمّیت است، و ممکن است داوطلب در این امر دچار اشتباه شود.
استفاده از منابع و كتب خوب و مناسب، و در صورت لزوم و امکان، شركت در دوره هاي آمادگي آزمون هاي نظام مهندسي، به  همراه 

سعي و تالش و مطالعه درست و صحیح مي تواند ضامن موّفقّیت داوطلبان در آزمون باشد.
  نشر نوآور، به عنوان ناشر تخّصصي كتب نظام مهندسي، تمام سعي، دانش، تجربه، مهارت و تعّهد حرفه ای خود را به كار گرفته 
تا بتواند كتاب هایي با كیفّیت مطلوب و داراي استانداردهاي الزم برای یک كتاب مرجع و مناسب جهت آمادگی آزمون های نظام 

مهندسی را تولید كرده و به  منظور خدمت به مهندساِن مشتاق به ورود به حرفه مهندسان و نظام مهندسي كشور ارائه نماید.
در تألیف مجموعه كتب نظام مهندسی، از اساتید خبره و مهندسان نخبه كشور كه سال ها سابقه تدریس در دوره هاي آمادگي آزمون هاي 
نظام مهندسي را داشته و یا در زمینه تألیف كتب نظام مهندسي فّعالّیت داشته اند، استفاده شده است، تا كتب ارائه  شده حّتي االمکان 
خواسته و نیاز گروه هرچه وسیع تري از داوطلبان شركت در آزمون را بر آورده نماید. در این راستا، در رشته عمران و معماري از حضور 
گرانقدر جناب آقای مهندس محمد عظیمي آقداش، پژوهشگر برتر نظام مهندسي كه داراي بیش از ۲۰ عنوان كتاب ویژه آزمون هاي 
نظام مهندسي هستند كه همگي با استقبال بسیار فراوان، بارها تجدید چاپ شده اند، و نیز جناب آقای  محمد حسین علیزاده كه ایشان 

دارای تندیس تجلیل از نخبگان و استعدادهای برتر و همچنین لوح افتخار برای نخبگان و استعدادهای برتر از طرف معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهور می باشند، بهره مند هستیم. در رشته تأسیسات برقي از حضور جناب آقاي مهندس پرویز فروغي و در 



رشته تأسیسات مکانیکي از جناب آقاي مهندس داریوش هادي زاده، كه هر دو استاد گرامي به عنوان اّولین مدّرسان با بیش 
از ۱6 سال سابقه تدریس در دوره هاي آمادگي آزمون هاي نظام مهندسي هستند، و نیز جناب آقاي مهندس پیمان ابراهیمي 
مدّرس رسمي سازمان نظام مهندسي كه ایشان هم سالیان طوالني سابقه تدریس در این دوره ها را دارند، استفاده شده است.

همین جا الزم است از همه این عزیزان كه با تحّمل سختي هاي فراواِن تألیف، و نیز تحّمل سختي هاي طاقت فرساي ویرایش ها، 
اضافات و اصالحاِت پس از هر آزمون، ما را یاري نموده اند تشّکر و قدرداني نماییم.

اركان خط مشي نشر نوآور در تولید كتب ویژه آزمون هاي نظام مهندسي ساختمان بر پایه های زیر استوار است:
تغییرات  و  اصالحیه ها  آخرین  نیز  و  ساختمان  ملّي  مقّررات  گانه   ۲۲ مباحث  ویرایش  آخرین  با  متناسب  را  خود  كتب  تمامي   )۱

آیین نامه ها، قوانین، مقّررات و ضوابط كشوري در هر دوره از آزمون هاي نظام مهندسي اصالح و تکمیل نماید.
۲( سعي شده است كه كتب، تا حد امکان خودآموز باشند تا داوطلب، بدون استفاده از استاد، نیاز خود را برطرف نماید.

۳( تالش شده است كه با تغییر ویرایش های مباحث ۲۲ گانه مقّررات ملّي ساختمان، در كتب تشریح كامل سؤاالت خود، سؤاالت 
آزمون هاي دوره هاي قبل را كه مباحث آنها تغییر كرده است، و براساس آخرین ویرایش مباحث، پاسخ آن سؤاالت امکان پذیر نیست را با 
كمترین تغییر، بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقّررات ملي ساختمان پاسخ دهد، یا از تست های تألیفی مشابه استفاده نماید تا سؤاالت 

دوره هاي قبل نیز براي آزمون پیش رو و بر اساس آخرین ویرایش ها براي آمادگي داوطلبان، مناسب و داراي كارآیي الزم باشد.
4( سعی شده است كه تمامی كتاب ها دارای كلیدواژه باشد، و نیز فهرست مطالب كتاب ها به  طور كامل و ریز آورده شود تا در یافتن 

مطالب و پاسخ ها، زمان هرچه كمتری صرف گردد.
با توّجه به توضیحات فوق الزم است كه درباره انواع كتاب هایي كه در آزمون مورد استفاده و نیاز هستند نیز توضیحاتي را ارائه نماییم.

توصیه مي شود كه داوطلبان، حّتي االمکان كلّّیه مباحث مقّررات ملّي ساختمان را، كه مربوط به آزمون مربوط به خود مي باشند، تهّیه نمایند. 
حال، به  منظور آشنایي شما داوطلبان عزیز، توضیحاتي را در مورد مجموعه كتاب هاي ویژه آزمون هاي نظام مهندسي از نشر نوآور ارائه می نماییم. 

كتاب هاي ویژه آزمون هاي نظام مهندسي نشر نوآور به 4 دسته كلّی تقسیم بندی مي شوند: 
۱( دسته اّول، سري كتاب هایي كه جزو »منابع آزمون« هستند. این كتاب ها را حتماً می باید تهّیه كرده و در آزمون، همراه خود داشته باشید. 
مانند كتاب هاي »گودبرداري و سازه هاي نگهبان«، »قانون كار«، »مقّررات، قوانین و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها«، 
»مسائل مکانیکي و برقي در ساختمان«، »مصّوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري«، »روش ها و مسائل اجرایي« و ... . براي نتیجه گیري 

بهتر و مؤثّرتر، اكیداً توصیه مي شود كه در كنار این نوع كتاب ها، حّداقل از یکی از انواع كلیدواژه هاي نشر نوآور نیز استفاده گردد.
۲( دسته دّوم، سري كتاب هاي »تشریح كامل سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي« است كه به  منظور كسب مهارت و آشنایي با نحوه 

سؤاالت دوره هاي قبل بسیار مفید و الزم هستند. بعضي از این كتاب های دسته دّوم، خود به دو تیپ تقسیم مي شوند:
 تیپ اّول: تشریح كامل سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي به  صورت دوره به دوره است.

 تیپ دّوم: تشریح كامل سؤاالت طبقه بندي شده )بر اساس موضوِع سؤاالت آزمون هاي نظام مهندسي( است.
استفاده از كتاب های تیپ دّوم در شروع كار بسیار مناسب و پركاربرد است، زیرا اغلب داوطلبان در هنگام مطالعه و آمادگي براي آزمون، 
مطالب را به  صورت موضوع به موضوع مي خوانند و مایلند كه مروري بر سؤاالت دوره هاي گذشته آزمون هاي نظام مهندسي، براساس 

موضوعي كه در حال مطالعه هستند، نیز داشته باشند.
مطالعه كتاب های تیپ اّول، در هفته هاي پایاني بسیار مناسب و پركاربرد است، زیرا در این زمان، داوطلبان، براي آمادگي هر چه بیشتر 
در آزمون، مایلند كه سؤاالت را به  طور دوره اي و همان گونه كه در سر جلسه امتحان با آن مواجه مي شوند، مرور نمایند. به هرحال، داشتن 

یک نوع از هر یک از این دو تیپ كتاب، و ترجیحاً هر دو تیپ آنها، براي آمادگي در آزمون كفایت مي كند.
۳( دسته سّوم، سري كتاب هاي »شرح و درس آزمون هاي نظام مهندسي« است، كه براي تعدادي از رشته ها آماده و ارائه شده است. 
مطالعه این كتاب ها، در روزهایي كه شما خود را براي شركت در آزمون آماده مي نمایید، بسیار مناسب و كارگشا است. این سري كتاب ها، 

بیشتِر نیاز شما را پوشش داده و شما را از سایر كتب بي نیاز می سازند.
4( دسته چهارم، سري كتاب هاي »كلیدواژه« است كه به  منظور پاسخ  دادِن سریع و آساِن بسیاري از سؤاالت، بسیار مهم و ضروري 

هستند. این دسته از كتاب ها، خود به ۳ تیپ تقسیم مي شوند:
 تیپ اّول: كلیدواژه هاي مربوط به هر رشته هستند. بسیاری از داوطلبان، این نوع كلیدواژه را تا حدود زیادي می شناسند. این 
تیپ كلیدواژه شامل كلیدواژه كلیه مواد آزمون هر رشته یعنی مباحث و سایر منابع به طور كامل می باشد به عنوان مثال 





IEC

IECIEC

ISIRIISIRI
VDE – DINDIN VDE

IES

NFPANFPA
BSBS
ENEN

NFCNFC
ANSI
IECIEC
IECIEC
IECIEC
BSBS

IECIEC
IECIEC
IECIEC
ENEN
BSBS

(electrical equipment)

(Circuit)

(Final circuit)

(Conductor)

(N) (live part)

(PEN)

(Neutral Conductor)

(PEN)

Protective Conductor (PE)

(Circuit Breaker)



(disconnector)

(circuit breaker)

(Residual Current)

Residual Current Device (RCD)

(Rating Current)

(Over Current)

(Overload Current)

short circuit current

(direct contact)

earth (ground)

(earth electrode)

(electrically independent earth electrode)

(earthing conductor grounding)

(main earth terminal)

(hand – held equipment)

(equipment Bonding)

(Fuse)

(Indirect Contact)

(touch voltage)

Conventional touch voltage limit (UL)

P U I Cos V .A phase.........P U I Cos V .A phase0 03 3 1  ....................................................................................

R R ( ).......R
s s

1  ..........................................................................................................................................................

m2 s (m) m

T :R R :



I . I .LF N
a

0 1 2

2
 

I  , I (m) a m L

I N Z N, a
I N Z N

2
21 2 1 1

2 1 2 2

U N N, a
U N N

1 1 1

2 2 2

[VAR] Q   [w] P   S P Q2 2  S U .I0  S . U .I3

P U .I .cos0  V .A S

P .U .I cos3 [V] U

P Pcos
S P Q2 2 [V] U0

cos

P P P P PP P

P P P P P P P

P P U .I . cos U . IP U .I . cos P P
P P U .I . cos P U .I . cos U .I

3 3 3 33
3 3

3 3 3  

P PU .U3                      P PI .I3

 

     
L LP U .I .cos3

L LP U .I .cos3

(Pm )

(Pc )

CP  (Diversity factor) 

D C FP P D  ..................................................................... FD CP DP

KW



PT CT

 : P[Q ]
2

/ Pcos
cos P Q2 2

0 9 1

/

cos
0 9

PT CT

KW

<

KW

KW P KW30 150

KW P KW150 250

P KW250





II

PE

I

PE

PE

PE

PEN



IP

min

av

E
E



BMS

CONTROLLER

RJ



I

PE I

PE II

m30

PEN

UR I



SP

IP

( IP xx )

av
minE

E
avE Lux500 minE Lux200

/
av

minE
E

200 0 4
500



T14

PEN

N PE

PE PEN

TN C

PE N TN S

Ignitor

BMS

Controller



/ /P Kw , Cos , V V ,22 0 87 400 0 89  
AC AC

/AC AC1 1 5 3 8

A A A A A A A A A A A A A9 12 18 25 32 40 50 65 80 95 115 150 185

AC

32A 65A 40A 50A

AC

115A 150A 50A 185A

 

 



kA9 C B A

CUI

CSI

A 100A MCCB

TYPE C 10A

5CU CSI I kA25CU CS 100A 100A MCCB

BMS

Q2

1363A 1500A 1173A 1066A

Q2

242A 148A 156A 230A

B A

UPS C

A B C B A C B C A C B A

UPS

UPS

UPS UPS UPS kVA UPS20
UPS

V400
230



3AC 3AC
22kw

n
/ /

PI A
.U .cos

322 10 41
3 3 400 0 87 0 89 50A 41A

1AC
5 41 205sI A

/AC1 1 5

150A 136A

1C NO = Normaly Open 1C
2C

205 136
1 5/

A



6( AC b )

aZ 0a aZ I U

0U aI
0 95 230 218 5/ /

2Q
4 50

N / / / a N

a / /

a // / / / /

Z Z Z Z
Z
ZZ ( ) ( )

2 2
50

2 2
50

0 12 0 02 0 121 2
0 121 2 0 047
0 2150 463 0 1 0 083 0 1 0 047

0 230 1 1
1176

0 215
/

a
a /

UI A
Z

P

0 1 1 230 253/U V

/ / V0 95 230 218 5

50 25 2 52
/a NZ Z Z Z Z

/ / / / / /Z ( ) ( )2 2
2 5 8 71 0 07 0 11 0 07 0 6097

2 2
25 0 863 0 1 0 086 0 1 0 086/ / / / /Z ( ) ( )

0 121 0 047 0 086 2 0 6097 1 473a / / / / /Z

0 218 5
148

1 473
/

a
a /

UI A
Z

UPS UPS
UPS


